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সামু �ক িনেয় �গারেদর িচ�ার �শষ �নই। তাই আমার আজেকর �পা� সামু ব�বহােরর সহজ সহজ কেয়কিট উপায়
িনেয়। এই �পাে� �মাবাইল এবং �ড�টপ উভেয়র জ�ই আন�িকং িসে�ম িনেয় িলেখিছ। সােথ আেছ িব�ািরত
ি�নশট এবং িববরণ। আশাকির �গারেদর কােজ লাগেব। 
 
�কােনা ি�ক না কেরই আন�ক ক�ন সামুঃ �ধুমা� �াট�েফােন (No VPN, Proxy or TOR !!!)

 
 
১। �থেম িনেচর িলংক �থেক আপনার ��াটফরম অ�যায়ী অ�াপটা নামান।  
 
এন�েয়ডঃ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puff inFree  
 
আইওএসঃ https://itunes.apple.com/app/puff in-web-browser/id472937654  
 
২। তারপর অ�াপ ওেপন কের িনেচর ��প�েলা ফেলা ক�নঃ (এ��েয়ড এর জ�)  

�থম পাতা িনব�ািচত �পা� িবষয় িভি�ক �গ �গ অ�স�ান  সহেযািগতা বাংলা �লখা ভলু �দখােচছ?
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এরপর Next চাপেত থা�ন। িনেচর মেতা আসেবঃ 
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এখােন �েটা বে�ই িটক থাকেত হেব। িটক �দওয়াই থােক। তাই আবােরা Next চাপুন। এখন আপনার কােছ
�লােকশন পারিমশন চাইেব। ভয় �নই Allow কের িদন।  
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এরপর ব�বহার করেত থা�ন সামু ! 
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আইওএেসও �ায় �সইম  
 
 
 
�ড�টপঃ  
 
ক. ডাবল ি�েক সামু আন�কঃ 
 
এই িলংক �থেক সফটওয়�ারিট নামানঃ (িডের� িলংক) https://www.psiphon3.com/psiphon3.exe 
 
অথবা ওেয়বসাইটঃ https://www.psiphon3.com/en/download.html

 
 
ফাইলটা আপনার �ড�টেপ কিপ ক�ন (�যখােন My computer বা This PC বা Recycle Bin থােক �সখােন
কিপ ক�ন)।  

 
 
তারপর Psiphon3 এ ি�ক ক�ন। এমনটা আসেবঃ 
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এর সােথ আেরকটা ই�টারেনট এ�ে�ারার ট�াব ওেপন হয়। ওটা জা� আপনার িনউ আইিপ �দখােনার জ�। ওটা
�কেট িদেলই হেব। 
 
এবার �যেকােনা �াউজাের ব�বহার ক�ন সামু     
 
 
খ. ��াম এ�েটনশনঃ  
 
১। �গল ��ােমর ওেয়ব ��াের যান। িনেচর নামটা সাচ� িদনঃ 
 

 
 
এরপর Add to chrome এ ি�ক ক�ন। এমনটা আসেবঃ 
 

 
 
Add Extension এ ি�ক করেল এ�েটনশন �াউজাের ডাউনেলাড হেব এবং যু� হেব তখন �াউজােরর ডান
িদেকর �কানায় ইনিফিনিট সাইন এর মেতা একটা আইকন পােবন। ওটায় ি�ক ক�ন। এমনটা আসেবঃ  
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�ইেচর মেতা অংশটায় ি�ক ক�ন। িভিপএন অন হেয় যােব। এরপর মেনর �েখ চালান সামু। ব� করেত �কানার
আইকেন ি�ক কের �ইচটা ব� করেলই হেয় যােব।  
 
�দখুন সামু চলেছঃ  
 

 
 
 
 
গ. অেপরার িব� -ইন িভিপএনঃ 
 
এই িলংেক যানঃ https://opera.com  
 
�াউজারিট নামান এবং ই�টল করার সময় িনেচর মেতা ক�নঃ  
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Options এ ি�ক ক�ন। িনেচর মেতা আসেবঃ 
 

 
 
উপেরর িতনটা �চকবে�ই িটক উিঠেয় িদন। তারপর Install এ ি�ক ক�ন। 
 
ইন�েলশন হেয় �গেল বামপােশর িগয়ার আইকেন ি�ক ক�ন। িনেচর মেতা আইকনটাঃ 
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অেপরা �াউজােরর �সিটংস আসেব। ডােনর �কানায় সাচ� বে� VPN িলেখ এ�টার িদন। িনেচর মেতা আসেবঃ 
 

 
 
িভিপএনটা এেনবল কের িদন। এবার পুেরাদেম চলুক �িগং !    
 
সামুঃ (VPN থাকেল VPN �লখা �দখােব )  

�থম পাতা িনব�ািচত �পা� িবষয় িভি�ক �গ �গ অ�স�ান  সহেযািগতা বাংলা �লখা ভলু �দখােচছ?

https://www.somewhereinblog.net/
https://www.somewhereinblog.net/nirbachito
https://www.somewhereinblog.net/topics
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.somewhereinblog.net/banglasettings


 
 
ঘ. টর �াউজারঃ  
 
িলংকঃ https://www.torproject.org/download/  
 
ই�টল এ�ড কােন�। �দন �াউজ।  
 

 
 
�াউিজং করেত করেত এমনটা আসেত পাের। জা� ি�ক OK।  
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টর আর �াট�েফােনর পািফন �াউজার �সম। জা� ওেয়ট এ�ড ওয়াচ  
 
 
 
আেরা উপায় িনেয় �পা� আসেব...... 
 
 
Q & A : 
 
১.উপেরর িসে�ম�েলা িক �সফ?  
 
যত�ণ পয�� সাইেট SSL আেছ তত�ণ পয�� �সফ। আর এ�েলােত আইিড �াক হবার ভয় �নই বলেলই চেল।
SSL সাইট এবং সাভ�ােরর মেধ� িসিকউর এনি�ে�ড চ�ােনল �তরী কের। তাই আপনার পাসওয়াড� এবং বািক
লগইন �ডটা বাইেরর কােরা �ারা পড়ার উপায় থােক না। 
 
২.�ি� িদেলন না �কন? 
 
�সফ নয় তাই। �ি� SSL থাক না থাক �ডটা জা� এনি�� কের। �সই এনি�ে�ড �ডটা �ি� সাইেটর সাভ�াের
�সভ থােক। �য �কউ ঐ িলংক ব�বহার কের আপনার �ডটা হািতেয় িনেত পাের।  
 
৩.�কান ��াম িভিপএন জাতীয় এ�েটনশান�েলা �সফ?  
 
�য�েলােত হাজার হাজার �রিটং এবং ই�টেলশন থােক। আমার �দওয়া এ�েটনশনটা ��াম ��ােরর এক না�ার
িভিপএন এ�েটনশন। আপিন অ� �কােনা এ�েটনশনও ব�বহার করেত পােরন। 
 
৪.িভিপএন �সফ?  
 
বলা যায়। তেব ি�িময়াম�েলা বেদর হাি�। এরা ডবল এেজ�ট এর মেতা আপনার কাছ �থেকও টাকা িনেব আবার
সরকােরর কােছ �ডটাও �বচেব। তেব ভােলা কেয়কিট হােতেগানা িভিপএন ��াভাইডার আেছ। তাই আমার মেত ি�
ব�বহার করাই ভােলা। যিদ না আপিন ি�ড চান।  
 
৫. পািফন �াউজার �সফ?  
 
ইেয়স ! স�ণূ� �সফ। এটা �াউড �টকেনালিজর চমৎকার এক �াউজার। আিম িনেজ ব�বহার কির। �যেকােনা সাইট
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সবসময়ই ওেপন। সােথ �পাব� ি�ড। 
 
৬. এ�েলা ব�বহার করার সময় অ� সাইট ব�বহার করা যােব িক?

 
 
�যসব সাইেট অথ�ৈনিতক �ানজ�াকশান হয় �স�েলা ব�বহার না করাই ভােলা। �যমনঃ ব�াংেকর ওেয়বসাইট,
িডিজটাল ওয়ােলট, �পপাল, িবটকেয়ন ওয়ােলট। 
 
৭.�পা�টা এেতা পের করেলন �কন?  
 
�দেশ এেস �ট� কেরই �পা�টা িদলাম। সােথ মেন হেয়িছল �য, �ক সামিয়ক সমেয়র জ�। তাই এই �দির !! 
 
৮.যিদ িকছু হেয় যায়? 
 
�দন ইউজ এ�াট ইওর ওউন ির�। আসেল �তমন িকছু হওয়ার স�াবনা �নই। আপনার পাসওয়াড� �চ�জ করা �গেলও
ইেমইল �তা �চ� করা যােব না। সামুর িসিকউিরিট যেথ� মজবুত। সােথ আিম িনেজ, সামুর নানান িবষেয় গেবষণা
কির। এর আেগও �েগর িকছু িসিকউিরিট সম�ার কথা �গ কতপৃ�েক জািনেয়িছ। তারঁা �স�েলা যেথ� ��ে�র
সােথ সমাধান কেরেছন। সাইেটর SSL ও আমার �রকেমে�ডশেনই করা। 
 
 
 
সবেশেষ, �ািপ �িগং !   
সব�েশষ এিডট : ৩১ �শ �ম, ২০১৯ স��া ৭:৪০

১৬ বার পিঠত ১১

০িট ম�ব� ০িট উ�র

আপনার ম�ব� িলখুন

িক �বাড� �বেছ িনন:  ভাচু�য়াল  �ফােনিটক  ইউিনজয়  িবজয়  english

�পা� পয�েব�ণ

ছিব সংয�ু করেত এখােন �াগ কের আ�ন অথবা কি�উটােরর িনধ�ািরত �ান �থেক সংয�ু ক�ন (সেব�া� ইেমজ সাইজঃ ১০ �মগাবাইট)
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এই �পা�িট �শয়ার করেত চাইেল : Tweet  Vind ik leuk 0 Delen

আেলািচত �গ

আিম �কন িলিখ?

িলেখেছন �মঘ ি�য় বালক, ৩০ �শ �ম, ২০১৯ িবকাল ৫:০১

 
এই �য �বদনাময় রাত-িবেরেত ক� লােগ, 
বুেকর �ভতর পাজর ভােঙ 
জেলা�াস,সাইে�ােন �নৗকা ডুিব,জাহাজডুিব �কউ �দেখনা। 
 
�কউ �দেখনা মন পেড় রয় খরতােপ, 
আকাশ কােঁপ, �নয়ন �বেয়... ...বািকটু� পড়ুন

সামরু SSL certificate সম�া সমাধান হেয়েছ

িলেখেছন আিক�ওপেটির�, ৩০ �শ �ম, ২০১৯ রাত ৮:৩১
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আপেডটঃ SSL renewed. আর �কােনা সম�া হেব না :) 
 
 
এটা সাইেটর �কােনা সম�া নয়। �গ কতপৃ�েক �মইল কেরিছ। সামিয়ক এ সম�া �তই �কেট যােব বেল আমার
িব�াস।... ...বািকটু� পড়ুন

অবেশেষ

িলেখেছন রাজীব �র, ৩০ �শ �ম, ২০১৯ রাত ১১:০৭

 
 
আিম একিট ব�াংেক চাকরী কির।  
আমার বাবা মা �নই। চাচার কাছ �থেকই অেনক কে� �লখাপড়া �শষ কেরিছ। চাচা-চাচী আমােক কখনও
ভােলাবােসন িন। �চুর কাজ করেত হেয়েছ আমার। অথচ... ...বািকটু� পড়ুন

িকছ ু�িৃত িকছ ু�ীিত

িলেখেছন হািবব �ার, ৩১ �শ �ম, ২০১৯ �ভার ৬:২৬
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সামেহায় �ার ইন...�গ বাধঁ ভাঙার আওয়াজ, মাতৃভাষা বাংলায় একিট উ�ু� ও �াধীন মত �কােশর �িবধা �দানকারী � �াটফম�। এখােন �কািশত �লখা, ম�ব �, ছিব,
অিডও, িভিডও বা যাবতীয় কায�কলােপর স�ূণ� দায় �ধুমা� সংি�� �কাশকারীর...

 
 
এইেতা �সিদনকার কথা........ আেয়শার সােথ �গলাম এক কাপেড়র �দাকােন। ঐ �দাকােন এবারই �থম।
�মেয়েদর কাপড় �কনার উে�ে�। ওসব কাপড় সাধারণত আেয়শা িনেজই িকেন। �দাকােন িছেলা এক মিহলা
িবে�তা। মিহলার... ...বািকটু� পড়ুন

�ঃখ �গ

িলেখেছন সাদা মেনর মা�ষ, ৩১ �শ �ম, ২০১৯ সকাল ১০:৪৪

 
ব�া�তা অেনক �বেড়েছ, �েগ আসার সময় খুবই কম পাি�। তার উপর �েগ ঢুকেত িভসা পাসেপাট� লােগ। �ীলংকা
সফর িনেয় একটা �পা� �দওয়ার জ� ��িত িনি�লাম। এমন সময় হঠাৎ আমার িপিসর... ...বািকটু� পড়ুন

© সামেহায়�ার ইন...�নট িলিমেটড ব�বহােরর শত�াবলী �গাপনীয়তার নীিত িব�াপন

�থম পাতা িনব�ািচত �পা� িবষয় িভি�ক �গ �গ অ�স�ান  সহেযািগতা বাংলা �লখা ভলু �দখােচছ?

https://www.somewhereinblog.net/blog/HABIB321/30276405
https://www.somewhereinblog.net/blog/sadamonarmanus/30276407
https://www.somewhereinblog.net/blog/sadamonarmanus/
https://www.somewhereinblog.net/blog/sadamonarmanus/30276407
https://www.somewhereinblog.net/blogrules
https://www.somewhereinblog.net/privacy
https://www.somewhereinblog.net/faq/ads
https://www.somewhereinblog.net/
https://www.somewhereinblog.net/nirbachito
https://www.somewhereinblog.net/topics
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.somewhereinblog.net/banglasettings

